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افزایش قدرت چانه زنی با قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

محمدحسن آصفری*: یکی 
از الزاماتی که در مجلس به 
تصویب رسید، قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها 
و صیان��ت از حقوق ملت 
ایران اس��ت. اگر این اق��دام و مصوبه راهبردی 
مجلس نبود، مطمئنا فشار غرب و آمریکایی ها 
به ملت ایران بیش��تر می ش��د. آنه��ا به دنبال 
ایران هراسی و انزوای تهران بودند و می خواستند 
با حربه ایران هراسی در دنیا مشکالت جدیدی را 

برای تهران ایجاد کنند.
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها باعث 
ش��د آمریکایی ها متوجه شوند پایان کار را آنها 
مش��خص نمی کنند و بن بس��ت را آنها تعیین 
نمی کنند و نمی توانند با اتخاذ هر تصمیمی برای 
جمهوری اس��المی مانع ایجاد کنند و اگر آنها 
بخواهند هر برگی را علیه ما رو کنند، جمهوری 

اسالمی برگ جدیدتری را رو می کند. 
آمریکایی ه��ا فکر می کنند با افزایش فش��ار 
می توانند تهران را از پیگیری حقوق خود منصرف 
کنن��د اما ما مدعی چرایی عدم اجرای تعهدات 
طرف غربی در برجام هستیم و از بیم تهدیدات 
آمری��کا انتظارات حق خود را فراموش نخواهیم 
کرد. قانون اقدام راهب��ردی برای لغو تحریم ها 
توانس��ت قدرت چانه زنی ای��ران در مذاکرات را 
باال ببرد و همچنین توانس��ت جلوی تحریم ها 
و قطعنامه های بیشتر علیه کشورمان را بگیرد. 
این در حالی اس��ت که تمام اینها فشار بیشتر 

علیه تهران بود. 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها پایان 
کار نیست و ما روند مذاکرات را بررسی می کنیم 
و اگر این روند طوری باش��د که متوجه ش��ویم 
طرف مقابل دنبال دبه کردن و سوءاستفاده است، 
برگه ه��ای نزد خود را در زمان مقرر رو خواهیم 
کرد که می توان به عدم حضور در » ان پی تی« و 
باالتر بردن سطح غنی سازی اورانیوم و تغییر در 
روند فعالیت های صلح آمیز هسته ای اشاره کرد. 

اگر طرف مقابل از زیاده خواهی و سوءاستفاده 
دست برندارد، مجلس شورای اسالمی در زمان 
مق��رر برگه های جدید را ب��ا ورود به موضوعات 
خ��اص رو خواهد کرد و دولت را ملزم به اجرای 
تصمیمات��ی خواهد کرد که به نفع آمریکایی ها 

نخواهد بود. 
روش مذاکرات در دولت سیزدهم تغییر کرده 
اما مطالبات و خواسته های ایران هیچ تغییری 
نکرده و جمهوری اس��المی همچنان مطالبات 
گذش��ته خود را مبنی بر لغو همه تحریم های 
هسته ای و لغو فشارهای اقتصادی اعالم کرده و 

خواهان آن است. 
 * نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور
و شوراهای مجلس
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جدی��د  دور  اک�وان:  ثمان�ه 
مذاکرات ای��ران و گروه 1+4 و 
همچنین آمریکا برای لغو تحریم ها و بازگشت آمریکا 
به برجام در وین آغاز شده  است. مساله ای که مذاکرات 
جاری را ب��ا ۶ دور مذاکرات قبلی متفاوت می س��ازد، 
حض��ور مذاکره کنندگان جدید ایران��ی از طرف دولت 
حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی است. مسؤوالن وزارت 
امور خارجه کشورمان قبل  از عزیمت به وین بارها اعالم 
کرده بودند این دور از مذاکرات را نه مذاکرات هسته ای، 
بلکه مذاکرات رفع تحریم می دانند. کاروان پرتعداد ایران 
در این سفر بخوبی به رسانه های غربی و بویژه آمریکایی 
فهماند ایران در نیت خود برای مذاکره ای که بتواند منافع 
کشورمان را تامین کند بسیار جدی است. اگرچه به  نظر 
می رسد مواضع کشورهای غربی از دور قبلی مذاکرات 
تاکنون تغییر چندانی نکرده باشد، نقشی که هر کدام 
از کشورها در پیشبرد مذاکرات فعلی در پیش گرفته اند 
به  نظر می رسد دچار تغییر و تحول جدی شده  است. 
تجربه حضور ایران در مذاکرات بین المللی و بویژه تجربه 
سال 2013 به بعد، نشان داده  است معموال هر کدام از 
کشورهای غربی حاضر در مذاکرات نقش منحصر به  فرد 
و ویژه ای را در پیشبرد مذاکرات بر عهده می گیرند؛ گاهی 
اوقات فرانسه در نقش پلیس بد ظاهر شده و انگلیس در 
نقش پلیس خوب ظاهر می شود یا گاهی آمریکا خود 
سکان هدایت مذاکرات را در دست گرفته و اجازه ظهور و 
بروز بیشتر به کشورهای دیگر را نمی دهد. 2 کشور چین 
و روسیه نیز در هر دوره از مذاکرات در نقش پیش برنده 
اهداف و منافع ملی خود و همچنین در نقش میانجی 
ظاهر می شوند؛ آنها گاهی به تقویت مواضع ایران کمک 
کرده و گاه تنها مواضع خود را پیش می برند. دور جدید 
مذاکرات اما با ویژگی های جدیدی روبه رو است؛ تغییر 
دولت در آمریکا و توجه دولت بایدن به مساله بازگشت 
به برجام و همچنین تالش دولت س��یزدهم برای لغو 
تحریم های یک طرفه آمریکا، دور جدید مذاکرات را با 
ویژگی های جدیدی روبه رو کرده  است که در این تحلیل 
به نقش هر کدام از طرف های حاضر در این مذاکرات بر 

نتیجه نهایی آن پرداخته می شود. 
1- ایران: همان طور که مس��ؤوالن وزارت امور خارجه 
کشورمان بیان کرده اند، دلیل حضور ایران در مذاکرات 
وی��ن، نه مذاکرات هس��ته ای، بلکه مذاک��ره برای لغو 
تحریم هاست. ایران قصد ندارد مذاکره ای جدی بویژه با 
آمریکا برای مساله هسته ای داشته باشد. در اصل ایران 
بر این عقیده است مذاکرات قبلی انجام  شده و به نتیجه 
نهایی نیز رسیده  است و تنها کاری که مانده به  صورت 
جدی توس��ط کش��ورهای درگیر در پرونده هسته ای 
ایران انجام شود، عمل به تعهدات شان است. تا زمانی که 
آمریکا و متحدان اروپایی اش به تعهدات خود در برجام 
عمل نکنند، عمال مذاکره جدید بر سر مسائل هسته ای 
یا سایر مسائل مدنظر طرف غربی میسر نیست. بنابراین 
نقش تیم مذاکره کننده ایران در این  میان تالش برای 
وادار کردن غرب به اجرای تعهداتش در برجام است و 
می توان آن را تالشی برای احیای برجام و در عین  حال 
نقد کردن چک برجام دانست. تیم جدید مذاکره کننده 
هسته ای کش��ورمان با وجود اینکه انتقادات زیادی به 

توافق س��ال 2015 دارد اما در عین حال تالش دارد با 
احیای آن، راه را برای متعهد کردن طرف غربی در قبال 
اجرای تعهداتش باز کند. این تیم همچنین قصد دارد 
طرف غربی را درباره جدی بودن نیتش برای بازگشت به 
برجام مورد آزمون قرار دهد. به  همین دلیل است که تیم 
مذاکره کننده ایرانی بیشتر از اینکه شامل افراد مرتبط با 
مسائل سیاست خارجی باشد، شامل کارشناسانی است 
که قرار است در حوزه رفع تحریم ها تالش کنند اقدامات 
اجرایی و گام های ملموس از طرف غرب را س��نجیده 
و به گونه ای عمل کنند که بتوانند معیار و اس��تاندارد 
مناسبی برای لغو تحریم ها تعریف کنند. آرایش سیاسی، 
اقتصادی و کارشناسی شرکت کنندگان ایرانی حاضر در 
مذاکرات هسته ای نشان می دهد در عین  حال که نباید 
انتظار داشت مذاکرات فاز جدیدی در جهت مطالبات 
هس��ته ای غرب به خود بگیرد، می توان امید داشت در 
ص��ورت منطقی عمل کردن طرف آمریکایی، راه برای 

لغو تحریم ها باز شود. 
2- آمری�کا: هدف اولیه دول��ت بایدن � همان طور که 
رس��انه ها و اندیش��کده های آمریکایی نیز بارها اعالم 
کرده ان��د� پرداختن به نواقصی اس��ت که طرف غربی 
اعتقاد داشت برجام با آنها روبه رو بوده  است. آمریکایی ها 
بر این عقیده بودند ب��ا وجود اینکه دولت اوباما تالش 
خود را کرد تا با ایران وارد گفت وگو شده و فعالیت های 
هسته ای کشورمان را محدود کند، برجام دارای نواقصی 
ب��ود که نتوانس��ت آمریکا را به اه��داف اصلی خود در 
منطقه و همچنین در مقابله با ایران برس��اند. یکی از 
مهم ترین نواقص از نظر آمریکایی ها این بود که برجام 
نتوانست به آنها تضمین دهد ایران در زمینه مسائل دیگر 
نظیر موشکی یا فعالیت های منطقه ای اش نیز با آمریکا 
وارد مذاکره می شود. از نظر تندروهای جمهوری خواه، 
ایران بعد از توافق برجام توانس��ت هم مشروعیت برای 
فعالیت های هس��ته ای اش در دنیا به دست آورد و هم 
منابع مالی توقیف ش��ده اش را تا حدودی نجات دهد. 
بای��دن تالش دارد به دلیل ضعف��ی که در دولت خود 
احس��اس می کند و نیازش به جمهوری خواهان برای 
تصویب لوایح مرتبط با مس��ائل داخلی آمریکا، تا حد 
زیادی در حوزه سیاس��ت خارج��ی نظر آنها را مدنظر 
قرار دهد. از همین  رو با وجود اینکه در دوران انتخابات 
ریاست جمهوری اعالم کرده بود در صورت پیروزی در 
انتخابات به برجام بازگشته و تعهدات آمریکا را اجرایی 
خواهد کرد، بعد از رسیدن به کاخ سفید اعالم کرد این 
کار به این آسانی ها نیز نیست. در ۶ دور مذاکرات قبلی 
در وین، دولت بایدن و کارشناسان حوزه تحریم هایش 
قبول نداشتند که آمریکا باید تمام تحریم های مرتبط با 
فعالیت هسته ای ایران را که در زمان ترامپ وضع  شده 
بود برای بازگش��ت به برجام حذف کند؛ این موضع تا 
هم اینک نیز ادامه دارد و به  نظر می رسد آمریکا تالش 
دارد با وجود بازگش��ت به برجام، همچنان تعدادی از 
مهم ترین تحریم های آمریکا علیه بخش های مختلف 
اقتصادی ایران را حفظ کند. این زیاده خواهی آمریکایی ها 
در نهایت می تواند باعث سخت تر شدن پروسه مذاکرات 
یا حتی بی نتیجه ماندن آن شود. اما با این  حال دولت 
بایدن تالش دارد با توجه به افتضاحی که در افغانستان 

هنگام خروج نیروهای آمریکایی از این کش��ور رخ داد، 
برای انتخابات کنگره در سال 2022 و بعد از آن انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2024، دستاورد خوبی در عرصه 
سیاست خارجی در منطقه غرب آسیا برای خود کسب 
کند و ایران بهترین گزینه در این باره است. بنابراین به 
 نظر می رسد نقش اصلی تیم مذاکره کننده آمریکایی در 
مذاکرات جدید وین، تحریف وقایع و مسلط کردن روایت 
خود در عرصه بین المللی است؛ روایتی که آمریکا را از 
موضع ضعف و بدهکاری خارج کرده و موضع قوی تری 
را هم��راه با طلبکاری برای آن ایجاد کند. تنها در این 
 صورت اس��ت که بایدن می تواند فشارهای بین المللی 
علیه ایران را بازگردانده و در صورتی  که ایران در موضوع 
فعالیت های هسته ای اش ذره ای کوتاه بیاید، آن را برای 
عملکرد حوزه سیاست خارجی خود برای مردم آمریکا و 
همچنین جمهوری خواهان تندرو در کنگره فاکتور کند. 
3- انگلستان و آلمان: در دور جدید مذاکرات به  نظر 
می رسد دولت انگلستان بیشتر از اینکه به فکر احیای 
برج��ام یا تالش ب��رای بازگرداندن آمری��کا به اجرای 
تعهداتش در این قرارداد باشد، به فکر منافع خود بوده و 
تالش دارد از مذاکرات فعلی در جهت آزادسازی چند نفر 
از جاسوسانش در ایران استفاده کند. یکی از مهم ترین 
ناکامی های دولت بوریس جانسون در این حوزه ناتوانی 
در آزادسازی افرادی مانند نازنین زاغری در ایران بوده 
 است و به همین دلیل حوزه تمرکز انگلستان به سمت 
فشار بیشتر بر تهران در جهت آزادسازی زاغری یا سایر 
شهروندان انگلیسی خواهد بود که در زندان های ایران 
هستند. دولت انگلس��تان به  همین  ترتیب قرار است 
نقش پلیس بد را نی��ز در مذاکرات جدید با ایران ایفا 
کند. نزدیک شدن بیش  از پیش مواضع لندن و تل آویو 
که منجر به نوشتن مقاله مشترک وزرای خارجه 2دولت 
در روز ابتدایی مذاکرات وین شد، نشان می دهد دولت 
انگلستان تالش دارد نه تنها نقشی به  عنوان دولت ملکه 
در مذاکرات داشته باشد، بلکه می خواهد نماینده رژیم 
صهیونیستی در مذاکرات هسته ای وین نیز باشد؛ این 
نقشی اس��ت که در نهایت ایران باید میزان اثرگذاری 
و مفی��د ب��ودن آن را اع��الم کند. اگر روای��ت ایران و 
همچنین رسانه های فعال در زمینه هسته ای مبتنی 
بر این مساله باشد که نشان دهند انگلستان نه نماینده 
یکی از کشورهای اتحادیه اروپایی، بلکه نماینده رژیم 
صهیونیستی در مذاکرات است، تا حد زیادی می تواند 

از فشارها و اثرات روانی این اقدام بکاهند. 
آلمان در این  میان به  نظر می رس��د نقش سنتی و 
قدیمی خود در مذاکرات هسته ای با ایران را پیش خواهد 
برد. آلمان به  عنوان یکی از ش��رکای اقتصادی قدیمی 
ایران تالش دارد با ارائه برخی مش��وق های اقتصادی، 
در واقع سویه تشویقی سیاست های فشار دیپلماتیک 
بر ایران را دنبال کند و در ش��رایطی که آمریکا چماق 
نشان می دهد، او به  دنبال نشان  دادن شرایط مثبت و 
مفیدی باشد که ایران در صورت پذیرفتن ادامه اجرای 
تعهداتش با آن روبه رو خواهد شد. البته در این باره باید 
منتظر سیاست گذاری های دولت جدید آلمان نیز بود؛ 
نقش سنتی مرکل و دولتش در این مذاکرات ممکن است 
توسط دولت آینده تغییر کند و به  همین  ترتیب باید دید 

در دور بعدی مذاکرات که دولت جدید روی کار خواهد 
آمد چه اتفاقی برای نقش آلمان در مذاکرات می افتد. 

4- فرانس�ه: یکی از نکات جالب در آرایش سیاس��ی 
بازیگران مذاکرات وین، تغییر نقش فرانس��ه از پلیس 
بد در مذاکرات قبلی به پلیس خوب در مذاکرات فعلی 
اس��ت! فرانسه که بزودی ریاست اتحادیه اروپایی را نیز 
بر عهده می گیرد، سعی دارد از فرصت تغییر دولت در 
آلمان بهره گرفته و خود را به  عنوان رهبر اتحادیه اروپایی 
مطرح کرده و نقشی سازنده در مذاکرات داشته باشد. اگر 
در دورهای قبلی مذاکرات ایران با کشورهای 1+5، این 
وزیر خارجه فرانسه بود که در دقایق نهایی خواسته های 
اضاف��ی دیگری را مط��رح کرده و نقش پلیس بد را در 
ای��ن باره ایفا می کرد، از ابتدای مطرح ش��دن احتمال 
ادامه مذاکرات در وین، دولت مکرون نش��ان داده  است 
به  دنبال میانجی گری و ایفا کردن نقش پلیس خوب در 
مذاکرات است. تماس تلفنی بیش  از یک  ساعته امانوئل 
مکرون با حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی در روز اول 
مذاکرات در وین، نش��ان می دهد فرانسه قصد دارد به  
صورت جدی نقش جدید خود را پذیرفته و آن را اجرایی 
س��ازد. ایران با وجود اینکه می تواند از این فرصت برای 
ارائه خواست ها و بیان مطالباتش استفاده کند )همان طور 
که در گفت وگوی روز سه شنبه رخ داد و رئیس جمهور 
کشورمان به ارائه مطالبات ایران از غرب در این تماس 
تلفنی پرداخت( در عین  حال مذاکره کنندگان ایرانی باید 
درباره نیات فرانسه در اجرای این نقش تردید داشته و 
به  صورت محتاطانه با نمایندگان دولت فرانسه برخورد 
کنند؛ علت این امر نیز تاریخچه تأثیرگذاری های منفی 

فرانسه در مذاکرات قبلی  است. 
5- رژیم صهیونیستی: با وجود اینکه رژیم صهیونیستی 
یا کش��ورهای عرب حوزه خلیج فارس نقشی علنی در 
مذاکرات وین ندارند اما تالش دارند تاثیرگذاری خاص 
خ��ود بر مذاکرات را نیز به نمایش بگذارند. در این باره 
رژیم صهیونیستی بیش  از کشورهای منطقه به دنبال 
تاثیرگ��ذاری بر مذاکرات اس��ت. این نقش اما در طول 
سالیان گذشته و هم اکنون دچار تغییرات جدی شده  
است. با وجود اینکه به اذعان رسانه ها و سیاستمداران 
آمریکایی، ماجرای خروج آمریکا از برجام نتیجه توافق و 
همکاری نزدیک بنیامین نتانیاهو با دولت دونالد ترامپ 
و یکی از خواس��ته های اصل��ی او از دولت آمریکا بود، 
حاال سیاستمداران جدید در رژیم صهیونیستی به این 
نتیجه رسیده اند که خروج از برجام اشتباه ترین مسیر 
بوده و باید نقش��ه جدید برای خود در این باره تعریف 
کنند. این نقش با این  حال به  نظر نمی رس��د چندان 
تفاوت��ی در میزان مخرب بودنش در مذاکرات داش��ته 
باش��د. نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
طول چند روز گذشته بارها اعالم کرده  است این رژیم 
از مذاکرات برجام در جهت محدود کردن فعالیت های 
هس��ته ای ایران استقبال می کند اما خود را متعهد به 
برجام نمی داند. این در واقع همان مس��یری است که 
نتانیاه��و در مذاکرات قبل نیز پیم��وده بود اما با چند 
اختالف جزئی و کوچک. یکی از این تفاوت ها این بود 
که نتانیاهو از همان ابتدا مذاکرات هسته ای را به  صورت 
علنی نپذیرفته بود و بارها اعالم کرده بود این مذاکرات 

را به رسمیت نمی شناسد و با وجود اینکه دولت او در خفا 
به  دنبال تاثیرگذاری بر مذاکرات بود و وزیر جنگ نتانیاهو 
نیز بارها اعالم کرده بود توافق به نفع رژیم صهیونیستی 
است، با این  حال نتانیاهو شخصا هیچ گاه این توافق را 
نپذیرفت و اعالم کرد رژیم صهیونیستی سیاست های 
خاص خود در قبال ایران را دنبال خواهد کرد. در دولت 
بنت نیز تقریبا چنین رویکردی اتخاذ شده  است اما با 
این تفاوت که در ظاهر احیای برجام را می پذیرند، زیرا 
می دانند فعالیت های هسته ای ایران را بشدت محدود 
خواهد کرد و دوباره تاسیس��ات ایران را زیر نظر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی قرار می دهد و در عین حال اعالم 
می کنند تعهدی به آن نخواهند داشت. این تفاوت رویکرد 
از جایی نشأت می گیرد که رژیم صهیونیستی اعتقاد پیدا 
کرده  است می تواند همگام با جامعه جهانی بوده و ایران 
را وادار به پذیرش محدودیت های هس��ته ای کند و در 
عی��ن  حال از گزارش ها و اطالعات محرمانه آژانس نیز 
برای خرابکاری های هسته ای در داخل تاسیسات ایران 
استفاده کند؛ بنابراین می توان به  جرأت بیان کرد نقش 
مخرب رژیم صهیونیستی در مذاکرات همچنان ادامه دارد 
و البته این رژیم نه برای مذاکرات، بلکه برای فردای به 
نتیجه رسیدن مذاکرات نیز برنامه دارد و آن ادامه دادن 

فعالیت های خرابکارانه در داخل ایران است. 
۶- چین و روسیه: از همین ابتدای کار مشخص است 
چین و روسیه چه اهدافی را در مذاکرات فعلی در وین 
دنبال می کنند. بزرگ ترین نگرانی چین و روسیه درباره 
فعالیت های هسته ای ایران، خارج شدن این فعالیت ها از 
دید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی است. از همین  
رو آنها انتظار دارند مذاکرات سریع تر به نتیجه رسیده و 
بازرسان آژانس بتوانند دیدی صددرصدی به فعالیت های 
هسته ای ایران داشته باشند. در عین  حال این 2 کشور 
تالش دارند مانع ایجاد بحرانی دیگر در شورای امنیت 
درباره مساله هسته ای ایران شوند. حل وفصل ماجرای 
تقابل ایران و غرب در مساله هسته ای می تواند چین را 
برای رسیدن به اهداف اقتصادی اش در منطقه کمک 
کند. چین در عین  حال از این مذاکرات برای پیشبرد 
اهداف خود در رویارویی با آمریکا نیز بش��دت استفاده 
خواهد کرد. صحبت های اخیر مذاکره کنندگان چینی 
درباره انتقادش��ان نسبت  به ارائه تکنولوژی زیردریایی 
هسته ای به استرالیا در همین راستا ارزیابی می شود. اما 
نقش مثبت چین و روس��یه در این نکته است که آنها 
بارها اعالم کرده اند آمریکا کش��وری است که از برجام 
خارج شده است و خودش هم باید به برجام بازگشته و 
آن را دوباره احیا کند. بنابراین همکاری با ایران در مسیر 
گفت وگو برای لغو تحریم ها )و نه گفت وگو برای مذاکرات 
هسته ای( در همین راستاست و باعث می شود موضع 

ایران در مذاکرات نیز تقویت شود. 
پژوهش دقیق و ش��ناخت انگیزه ها و برنامه های هر 
کدام از کشورهای شرکت کننده در مذاکرات هسته ای 
می تواند به مس��ؤوالن مذاکره کننده ایران کمک کند 
که با هر کدام دیالوگ خاص خود را داشته باشند و به 
بهترین نحو ممکن بتوانند از سیاست های ایران در این 

مذاکرات دفاع کنند. 
ادامه در صفحه ۶

نقش های سیاسی در وین چطور توزیع شده است؟
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